




  เดืือนกุมุภาพันัธ์์ ท่ี่�ผู้้ �คนที่ั�วโลกุเร่ียกุขาน

เ ป็็ น เ ดืื อ น แ ห่่ ง ค ว า ม รัั ก  เ พั รี า ะ ว่ า ม่                              

ว ัน ว า เ ล น ไ ที่ น์ อ ย้่ ใ น เ ดืื อ น น่�  ดืัง นั� น                          

ดื�วยความรัีกุและความห่่วงใยท่ี่�ม่ให่�กุับ                

ผู้้ �ลงทุี่นไที่ยทุี่กุคน จึึงขอนำาป็รีากุฏกุารีณ์์

ซึึ่� งจึริีงๆแล�วกุ็เกิุดืขึ� นอย่างต่่อเนื�อง แต่่

บงัเอิญในเดืือนกุมุภาพันัธ์์ป่็น่�  ด้ืเห่มือนวา่

จึะเกิุดืขึ�นมากุเป็็นพิัเศษ นั�นคือมาต่รีกุารี

กุล่าวโที่ษผู้้ �กุรีะที่ำาผู้ดิืในต่ลาดืหุ่�นไที่ย

 กุรีณ่์แรีกุ เมื�อวนัองัคารีท่ี่� 7 กุุมภาพันัธ์์ 

กุ.ล.ต่. ใช้�มาต่รีกุารีลงโที่ษที่างแพั่งกุับ                 

ผู้้�กรัะทำำาความผู้ิดื 5 รัาย ในกรัณีีขายห้่�น 

DCON โดืยเป็็นบุคคลซึึ่�งร้ี�ห่รืีอครีอบครีอง

ข�อม้ลภายในเกุ่�ยวกุับผู้ลกุารีดืำาเนินงาน                

ป่็ 2559 ท่ี่�ม่กุำาไรีสุุที่ธิ์ลดืลงอยา่งม่นยัสุำาคญั 

และยินยอมให่�บุคคลอื�นใช้�บญัช่้ซืึ่�อขาย

ห่ลักุที่รัีพัย์ของต่น ซึึ่� งเป็็นกุารีกุรีะที่ำา                  

ความผู้ดิื เมื�อป่็ 2560 

 ถััดืมาวนัรุ่ีงขึ� น วนัพัุธ์ท่ี่�  8 กุุมภาพันัธ์์    

ครีาวน่� เป็็นกุารีใช้�มาต่รีกุารีลงโที่ษที่างแพัง่

กุบัผู้้�กรัะทำำาความผู้ิดื 14 รัาย กรัณีีสรั� าง 

รัาคาห้่�นจำำานวน 5 บริัษัทัำ คือ SCI, GSC, 

ASIAN, FLOYD และ RP ซึึ่�งเรืี�องน่� เกิุดืขึ�น

รีะห่ว่างเดืือนพัฤศจิึกุายน 2562 ถึังเดืือน

มกุรีาคม 2563 

   ซึึ่� งครัี� งน่� ม่โที่ษป็รัีบรีวม 27,398,667 บาที่ 

ม่ ที่ั� ง กุำา ห่ น ดื รี ะ ย ะ เ ว ล า ห่� า ม ซืึ่� อ ข า ย                      

ห่ลกัุที่รัีพัยแ์ละสุญัญาซืึ่�อขายล่วงห่น�า และ

ห่�ามเป็็นกุรีรีมกุารีห่รืีอผู้้ �บริีห่ารีในบริีษทัี่ท่ี่�

ออกุห่ลกัุที่รัีพัยห์่รืีอบริีษทัี่ห่ลกัุที่รัีพัยด์ื�วย

  อ่กุครัี� งกุ็คือ วนัศุกุร์ีท่ี่�  10 กุุมภาพันัธ์์                   

ซึึ่�งกุรีณ่์น่� ถืัอเป็็นกุรีณ่์ท่ี่�สุรี�างความสุะเทืี่อน

เ ลื� อ น ลั�น ใ ห่�กุับ ว ง กุ า รี ต่ ล า ดื ทุี่ น ไ ที่ ย                   

อย่างมากุในช่้วงป็ลายป่็ท่ี่�ผู้่านมา นั�นคือ

กรัณีคีำาสั�งซืื้�อขายห้่�น MORE ทำี�พิสิดืารัมาก 

และม่ผู้ลกุรีะที่บอย่างมากุ แม�แต่่กุรีะที่ั�ง 

กุ.ล.ต่.เอง

  กุรีณ่์น่�  กุ.ล.ต่. กุล่าวโที่ษผู้้ �กุรีะที่ำาความผู้ิดื 18 รีาย ต่่อ 

บกุ.ป็อศ. ฐานสุรี�างรีาคาห่รืีอป็ริีมาณ์กุารีซืึ่�อขายห่ลกัุที่รัีพัย ์

MORE ซึึ่�งที่ั�ง 18 รีาย ล�วนแล�วแต่่ม่ชื้�อเสุ่ยงและเป็็นท่ี่�ร้ี�จึกัุ

ในแวดืวงต่ลาดืหุ่�นไที่ยไม่น�อย แต่่เป็�าให่ญ่ของป็ริีศนา               

ครัี� งน่�  พัุง่ไป็ท่ี่�คนชื้�อ อภิมุข บำารุีงวงศ ์กุบับุคคลนามสุกุลุดืงั

ห่ลายรีาย ซึึ่�งแน่นอนวา่สุุดืที่�ายเรืี�องน่�คงต่�องไป็จึบลงท่ี่�ศาล

อย่างแน่นอน เพัรีาะถืัอเป็็นกุรีณ่์ท่ี่�ม่วงเงินความเสุ่ยห่าย             

เกิุดืขึ�นกุว่า 5,000 ล�านบาที่ และม่บริีษทัี่ห่ลกัุที่รัีพัยร์ีวม                 

10 แห่่ง รี�องทุี่กุขใ์ห่�ดืำาเนินคด่ืกุบับุคคลห่ลายรีายในข�อห่า

ฉ้�อโกุง

  กุ.ล.ต่. โยงที่ั�ง 18 รีาย ว่าม่ความสุัมพันัธ์์รีะห่ว่างกุนั                    

ที่ั�งดื�านความสุมัพันัธ์์สุ่วนต่วั ที่างเงิน กุารีซืึ่�อขายห่ลกัุที่รัีพัย ์

รีวมถึังช่้องที่างและสุถัานท่ี่�ในกุารีสุ่งคำาสุั�งซืึ่�อขาย อนัเป็็น

ท่ี่�มาของคำาสุั�งซืึ่�อขายพัิสุดืารี

   ถืัอเป็็นกุารีกุล่าวโที่ษในเดืือนเด่ืยวกุบั 3 กุรีณ่์ แต่่เกุ่�ยวพันั

กุบับุคคลถึัง 37 คน และสัุมพันัธ์์กุบับริีษทัี่จึดืที่ะเบ่ยน 7 แห่่ง 

นำามาเล่าสุ่้กุันฟัังเพัรีาะเห็่นว่า เป็็นเรืี� องท่ี่�ผู้้ �ลงทุี่นใน                  

ต่ลาดืหุ่�นไที่ย ควรีท่ี่�จึะต่�องรัีบร้ี�วา่ กุารีลงทุี่นนั�น นอกุจึากุ

ความเสุ่�ยงในกุารีลงทุี่นต่ามป็กุติ่แล�ว ยงัม่ความเสุ่�ยงท่ี่�             

นอกุเห่นือจึากุความเสุ่�ยงป็กุติ่อ่กุดื�วย

  จึริีงๆ ในเดืือนน่�  กุ.ล.ต่. ยงัม่กุารีสุั�งเพัิกุถัอนผู้้ �แนะนำา              

กุารีลงทุี่น ฐานป็ฏิบติั่ห่น�าท่ี่�โดืยไม่ซืึ่�อสุัต่ยสุ์ุจึริีต่ เพัรีาะ

อาศััยความต้�องการัห้่�นจำองทำี�มีส้ง ไปชัักชัวนผู้้�ลงท้ำนให่�             

จำองซืื้�อห่ลกัทำรััพิย์ในบัญชีัส่วนต้วัของต้นเอง และไม่ไดื�ซืื้�อ

ห่ลกัทำรััพิย์ให่�จำริัง กุถื็ัอเป็็นอ่กุกุรีณ่์ท่ี่�พัึงรีะวงัเช่้นกุนั

  สุ่งที่�ายป็ลายเดืือนท่ี่�ผู้่านมา กุ.ล.ต่. มีการัเตื้อนผู้้�ถืือห้่�น 

SUSCO ไป็ใช้�สิุที่ธิ์ออกุเสุ่ยงกุรีณ่์ขายหุ่�นบริีษทัี่ย่อย ซึึ่� ง                    

ท่ี่� ป็ รึีกุษาที่างกุารี เ งิน อิสุรีะ เ ห็่นว่ า เ งื� อนไขในกุารี                                           

เข�าที่ำารีายกุารีไม่เห่มาะสุม ผู้้ �ถืัอหุ่�นจึึงไม่ควรีอนุมติั่กุารี                 

ที่ำารีายกุารีในครัี� งน่�  แต่่ ท่ี่� สุุดืแล�วท่ี่�ป็รีะชุ้มผู้้ �ถืัอหุ่�น                                       

เสุ่ยงข�างมากุกุอ็นุมติั่กุารีที่ำารีายกุารี

  ซึึ่� งกุรีณ่์น่� กุ่อนวนัป็รีะชุ้ม ที่างสุมาคมฯกุ็ไดื�ม่กุารีไป็                  

รัีบฟัังข�อม้ลจึากุคณ์ะกุรีรีมกุารีต่รีวจึสุอบ ซึึ่�งเป็็นกุรีรีมกุารี

อิสุรีะ และไดื�ม่กุารีนำาเสุนอข�อม้ลผู้า่นที่างเพัจึของสุมาคมฯ

ไป็แล�ว

     สุุดท้้ายจึึงขอยำ�าว่่าการลงทุ้นในทุ้กว่นัน้�ไม่่ได้ง่าย ผู้้้ลงทุ้น

จึะต้้องม่ทั้้�งคว่าม่ร้้ ม่ก้ารใช้้ข้อม่ล้ ม่ค้ว่าม่รอบคอบ และท้้�

สุำาคัญคือจึะต้้องม่สุ้ติ้ต้ลอดเว่ลา 
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ข้้อสงวนและข้้อจำำ�กััดคว�มรัับผิิด  
เนื�อหาบทวิเคราะห์ คำาแนะนำา หรือความคิดืเห็นใดืๆ ในวารสารฉบับน้�เป็็นความคิดืเห็นของผู้้�นำาเสนอเนื�อหา ดืังกุล่่าวเท่านั�น 
มิไดื�เป็็นกุารแสดืงว่าสมาคมส่งเสริมผู้้�ล่งทุนไทย เห็นพั�องดื�วยกุับความคิดืเห็นนั�น ท้�สำาคัญ คำาแนะนำาเกุ้�ยวกุับกุารล่งทุนใดืๆ 

ล่�วนม้ความเส้�ยง กุารตััดืสินใจกุระทำากุารใดืๆ โดืยอาศััยเนื�อหาดัืงกุล่่าว ผู้้�ล่งทุน ตั�องเป็็นผู้้�รับความเส้�ยงดื�วยตันเองทั�งหมดื

โดืย ภ้วนารถ  ณ สงขล่า

สม�คมส่งเสริัมผิ้้ลงทุุนไทุย
รายนามคณะกุรรมกุาร ปี็บริหาร 2565-66 

นายยิ�งยง               นิล่เสนา               

นายภ้วนารถ            ณ สงขล่า             

นางรัมภา                ร่มโพัธิ์�                
นางสาวสิริพัร          สงบธ์รรม             

                                                        

นางสาวเยาวล่ักุษณ์  อร่ามทว้ทอง                  
นางพัรรณ้              วรวุฒิิจงสถิตั        

นายตัร้พัล่              ภ้มิวสนะ          

นายสุพัจน์              แกุ�วมณ้                
นายมนรัฐ               ผู้ดืุงสิทธิ์�               

นายอดืิเรกุ              พิัพััฒิน์ปั็ทมา          

นางสาวรัชฎา          อนันตัวราศิัล่ป์็      

นายเอกุวัจน์            อมรวิวัฒิน์

นายกุสมาคม 

อุป็นายกุฯ 

อุป็นายกุฯ 

เล่ขาธิ์กุาร,  

ป็ระชาสัมพัันธ์์ 

เหรัญญิกุ  
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เจ้ำ�ข้อง 
สมาคมส่งเสริมผู้้�ล่งทุนไทย  

บรัรัณ�ธิกิั�รั 
นายภ้วนารถ ณ สงขล่า  

คณะทุำ�ง�น 
คณะกุรรมกุารบริหาร  
คณะกุรรมกุาร  
Thai Investors Academy  
คณะกุรรมกุารดื�านพิัทักุษ์สิทธิ์  

ฝ่่�ยศิิลป์์-พิิส้จำน์อักัษรั 
นาย ภ้ริภัทร  ณ สงขล่า  
น.ส. อัจฉรา  จิตัสุขสดืใส 
น.ส. สุดืป็รารถนา  ชาตัร้ 

สำานักุงาน สมาคมส่งเสริมผู้้�ล่งทุนไทย เล่ขท้� 93 

ชั�น 6 อาคารตัล่าดืหล่ักุทรัพัย์แหง่ป็ระเทศัไทย 

ถนนรัชดืาภิเษกุ แขวงดืินแดืง เขตัดืินแดืง 

กุรุงเทพัฯ 10400  

โทร 0-2247-7486-88, 0-2009-9494 

โทรสาร 0-2247-7480 

www.thaiinvestors.com

http://www.facebook.com www.thaiinvestors.com

พึิงมีสติิ เสมอในกั�รัลงทุุน
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   “อย่่าไว้้ใจทาง อย่่าว้างใจคน จะจนใจเอง” สุำานวนไที่ยท่ี่�ม่ความห่มายต่รีงต่วั คือ 

อยา่เชื้�อใจึใครีแบบ 100% ถึังคนนั�นจึะเป็็นญาติ่พั่�น�อง เพืั�อนสุนิที่มิต่รีสุห่ายที่ั�งห่ลาย 

กุ็ไม่ควรีไว�วางใจึใครีมากุจึนเกิุนไป็ เพัรีาะอาจึที่ำาให่�ไดื�รัีบความเดืือดืรี�อนไดื�                     

ในภายห่ลงั สุำานวนน่�สุามารีถันำามาเป็็นห่ลกัุคิดืไดื�กุบัทุี่กุเรืี�อง โดืยเฉ้พัาะเรืี�องของ

เงินที่อง

  ในปั็จึจุึบนัน่�  เรีาจึะพับเจึอข่าวกุารีห่ลอกุลวงโดืยแอบอ�างเรืี�องของกุารีลงทุี่น            

แที่บทุี่กุวนั เพัรีาะคำาว่า “ลงท้ำน” เป็็นเรืี�องท่ี่�น่าสุนใจึสุำาห่รัีบคนทุี่กุเพัศ ทุี่กุวยั                    

ทุี่กุอาช่้พั และทุี่กุฐานะ อ่กุที่ั�งผู้ลต่อบแที่นท่ี่�ล่อต่าล่อใจึที่ำาให่�คนคล�อยต่ามไดื�ง่าย 

กุารีช้กัุช้วนให่�นำาเงินไป็ร่ีวมลงทุี่นในธุ์รีกิุจึต่่าง ๆ ห่รืีอช้วนลงทุี่นในห่ลกัุที่รัีพัย ์

เที่รีดืหุ่�นรีายวนั โดืยอ�างว่าจึะไดื�รัีบผู้ลต่อบแที่นท่ี่�สุ้งในเวลาอนัรีวดืเร็ีว ที่ำาให่�                 

ห่ลาย ๆ  คนเกิุดืความสุนใจึ และนำาเงินเกุบ็ท่ี่�ม่ไป็ลงทุี่นจึนห่มดื ซึึ่�งบ่อยครัี� งคนท่ี่�มา

ช้กัุช้วนกุเ็ป็็นคนใกุล�ต่วั พัรี�อมเล่าป็รีะสุบกุารีณ์์ท่ี่�ไดื�รัีบผู้ลต่อบแที่นจึริีง ๆ  ห่รืีออ�าง

บุคคลท่ี่�ม่ชื้�อเสุ่ยงลงทุี่นดื�วย ที่ำาให่�เรีามั�นใจึมากุขึ�น ในช่้วงแรีกุ เรีาลงทุี่นไป็ดื�วยเงิน

น�อย ๆ กุ็ไดื�ผู้ลต่อบแที่นคืนอย่างงดืงาม ที่ำาให่�เรีามั�นใจึขึ�นอ่กุรีะดืบั กุ็ลงทุี่น                     

เยอะขึ�น ๆ เมื�อมาถึังจุึดืน่�  บางคนกุจ็ึะเริี�มถ้ักุกุำาห่นดืเงื�อนไขวา่ ถั�าไม่ลงเพัิ�ม จึะยงั

ถัอนไม่ไดื� ห่ลาย ๆ  คนกุจ็ึะเริี�มเอะใจึไม่ลงทุี่นต่่อ แต่่คนอ่กุไม่น�อยท่ี่�ยอมเพัรีาะอยากุ

ไดื�เงินคืน ดืงันั�น เพืั�อเป็็นกุารีป็กุป็�องเงินท่ี่�เรีาต่ั�งใจึจึะเป็็นเงินท่ี่�ให่�เรีาม่ช่้วติ่สุุขสุบาย 

เรีาควรีจึะต่�องไต่ร่ีต่รีองให่�มากุกุ่อนท่ี่�จึะโอนเงินให่�ใครี

ร้้ัให้้ทุัน ส�รัพัินกัลโกังชวนลงทุุน

  มาสุงัเกุต่ลกัุษณ์ะคำาเชิ้ญช้วนท่ี่�มกัุใช้�ห่ลอกุลวงบ่อย ๆ ต่่อไป็น่�  

อยา่เพิั�งห่ลงเชื้�อ ห่ากุคุณ์ไม่อยากุต่กุเป็็นเห่ยื�อกุารีห่ลอกุลวงลงทุี่น

ในร้ีป็แบบต่่าง ๆ 

  1. ช้กัุช้วนให่�ลงทุี่น โดืยให่�ผู้ลต่อบแที่นท่ี่�สุ้งเกิุนจึริีง อยา่เพิั�ง     

ห่ลงเชื้�อ ถึังแม�คนท่ี่�ช้วนจึะเป็็นญาติ่พั่�น�องห่รืีอเพืั�อนสุนิที่กุต็่าม ให่�

คิดืไว�เสุมอวา่ “ผู้ลต่อบแที่นท่ี่�สุ้ง มกัุจึะมาพัรี�อมความเสุ่�ยงท่ี่�สุ้ง”

    2. มกัุจึะรัีบป็รีะกุนัห่รืีอกุารัีนต่่ผู้ลต่อบแที่น ห่รืีออ�างวา่แม�ลงทุี่น   

ไม่เป็็น กุม่็ผู้้ �ช่้วยให่�ค ำาแนะนำา เพัื�อสุรี�างความมั�นใจึในกุารีลงทุี่น

  3. ม่กุารีเร่ีงรัีดืให่�ร่ีบต่ดัืสิุนใจึลงทุี่น ให่�เวลาต่ดัืสิุนใจึน�อย ๆ                    

ถั�าพัลาดืจึะต่กุขบวน โอกุาสุด่ื ๆ อยา่งน่�  ม่ไม่มากุ

  4. อ�างว่าบุคคลท่ี่�ม่ชื้�อเสุ่ยง เช่้น ดืารีา คนดืงั ผู้้ �บริีห่ารีบริีษทัี่            

ขนาดืให่ญ่ ห่รืีอผู้้ �บริีห่ารีห่น่วยงานภาครัีฐ ร่ีวมลงทุี่นดื�วย

  5. ร้ีป็แบบกุารีที่ำาธุ์รีกิุจึไม่ช้ัดืเจึน อ�างสิุนที่รัีพัย์ให่ม่ ๆ                 

แพัลต่ฟัอร์ีมอย้ต่่่างป็รีะเที่ศ ต่รีวจึสุอบข�อม้ลกุารีเงินไม่ไดื� ควรีเช็้กุ

ข�อม้ลให่�ด่ืกุ่อนลงทุี่น ต่รีวจึสุอบให่�แน่ใจึว่าบริีษทัี่ม่ต่วัต่นจึริีง   

ห่รืีอเป็็นเพ่ัยงกุารีป็ลอมแป็ลงใบอนุญาต่อ�างชื้�อ ห่รืีอต่ั�งชื้�อให่�             

ใกุล�เค่ยงบริีษทัี่ท่ี่�อย้ภ่ายใต่�กุารีกุำากุบั

   6. เน�นกุารีห่าสุมาชิ้กุมากุกุวา่กุารีขายสิุนค�า/บริีกุารี

  7. ให่�โอนเงินลงทุี่นไป็เข�าบญัช่้สุ่วนต่วัของผู้้ �ช้กัุช้วนห่รืีอบญัช่้

ของบุคคลอื�น ถั�าเป็็นกุารีลงทุี่นในหุ่�นผู้่านบริีษทัี่ห่ลักุที่รัีพัย ์                    

กุารีโอนเงินจึะต่�องที่ำาผู้่านบริีษัที่ท่ี่�ให่�บริีกุารีซืึ่� อขาย ไม่ใช่้                    

บญัช่้บุคคลใดืบุคคลห่นึ�ง

    เพัื�อ “ต้ดิือาว้ธคนไทำย รัะวงัภัยักลโกง” กุ.ล.ต่. ไดื�จึดัืที่ำาเวบ็ไซึ่ต่์

แห่ล่งรีวมความร้ี�ภยักุลโกุงห่ลอกุลวงกุารีลงทุี่น เพัื�อให่�เท่ี่าที่นัภยั

กุลโกุงกุารีลงทุี่นท่ี่�พับบ่อย อาทิี่ กุลโกุงแช้ร์ีล้กุโซ่ึ่ กุลโกุง                         

Romance Scam กุลโกุงแอบอ�างห่น่วยงาน โดืยสุามารีถัเร่ียนร้ี�ผู้า่น

สืุ�อท่ี่�เข�าใจึง่าย คลิกุเข�าช้มข�อม้ลไดื�ท่ี่� SCAM CENTER ร้ี�ที่นัภยั              

กุลโกุงลงทุี่น https://www.sec.or.th/TH/Pages/ScamCenter.aspx

   ห่ากุพับเห็่นห่รืีอถ้ักุช้กัุช้วนกุารีะดืมทุี่นห่รืีออ�างผู้ลิต่ภณั์ฑ์ท่์ี่�อย้่

ภายใต่�กุารีกุำากุบัด้ืแลของ กุ.ล.ต่. เช่้น หุ่�น กุองทุี่นรีวม สิุนที่รัีพัย์

ดิืจิึที่ลั สุามารีถัต่รีวจึสุอบรีายชื้�อผู้้ �ป็รีะกุอบธุ์รีกิุจึห่ลกัุที่รัีพัยห์่รืีอ

สิุนที่รัีพัยดิ์ืจิึที่ลั ผู้ลิต่ภณั์ฑ์ ์ และบุคคลท่ี่�อย้ภ่ายใต่�กุารีกุำากุบัด้ืแล 

ไดื�ท่ี่�  SEC Check First ที่ั� งที่างแอป็พัลิเคช้ัน และเว็บไซึ่ต่ ์                          

www.sec.or.th รีวมที่ั�งด้ืรีายชื้�อผู้้ �ท่ี่�อย้ใ่นข่ายเฝ้�ารีะวงัไดื�ท่ี่� investor 

alert ท่ี่�ลิงกุน่์�  https://market.sec.or.th/public/idisc/th/InvestorAlert 

ห่รืีอสุามารีถัแจึ�งเบาะแสุมาท่ี่� ศ้นยบ์ริีกุารีป็รีะช้าช้น กุ.ล.ต่. ไดื�ท่ี่� 

(1) โที่รี 1207 ห่รืีอ (2) เฟัซึ่บุ�กุเพัจึ สุำานกัุงาน กุลต่. (3) SEC Live 

Chat ท่ี่�เวบ็ไซึ่ต่ ์www.sec.or.th

โดืยฝ่่ายพััฒินาแล่ะส่งเสริมความร้�ตัล่าดืทุน
สำานักุงานคณะกุรรมกุารกุำากุับหล่ักุทรัพัย์แล่ะตัล่าดืหล่ักุทรัพัย์



  “น้�คือ บท้ท้ดสุอบของผู้้้นำาท้้�แท้้จึริง ณ ท้างแยกท้้�เราต่้าง

เผู้ชิ้ญร่ว่ม่กนัอย้่ในว่นัน้� ท้างหนึ�งคือ Business as Usual หรือ

คิดว่่า อ้กตั้�งหลายบริษััท้ก็ยังไม่่ได้เริ� ม่ เราก็ยังไม่่ต้้องท้ำา

หรอก... หรือเราจึะเป็็นผู้้้นำาท้้�เลง็เห็นว่่า จึริงๆ แล้ว่ บริษัทั้เรา

ลดการใช้้ท้รัพยากรและพลังงานลงได้อ้กม่าก... บริษััท้เรา

ช่้ว่ยสัุงคม่พัฒนาคนรุ่นใหม่่ท้้�ม่้คุณภาพได้ผู่้านสุว่ัสุดิการ

พ นั ก ง า น ท้้� ด้ แ ล ไ ป็ จึ น ถึึ ง ล้ก เ ข า ใ น ช่้ ว่ ง อ า ยุ ต่้ า ง ๆ ”                                   

นายป็รีะสุารีกุล่าว 

   ในสุ่วนของต่ลาดืห่ลกัุที่รัีพัยฯ์ ม่กุารีสุนับสุนุนให่�ทุี่กุ                   

ภาคสุ่วนเห็่นถึังความสุำาคัญและดืำาเนินงานดื�วยความ                           

รัีบผู้ิดืช้อบต่่อผู้้ �ม่สุ่วนไดื�เสุ่ยอย่างต่่อเนื�อง โดืยกุารีให่�                  

ความร้ี� สุรี�างความเข�าใจึ อปั็เดืต่ทิี่ศที่าง ESG Trends และ

สุรี�างเครืีอข่ายบุคลากุรีท่ี่�ที่ำางานดื�านความยั�งยนืในต่ลาดืทุี่น

และท่ี่� เกุ่�ยวข�องกุับกุารีขับเคลื�อนธุ์รีกิุจึเพืั�อความยั�งยืน                  

รีวมที่ั�งสุรี�างเครืี�องมือดื�าน ESG เพืั�อสุนบัสุนุนภาคธุ์รีกิุจึ 

ที่ั�งน่�  ผู้้ �สุนใจึสุามารีถัรัีบฟัังสุัมมนาย�อนห่ลงัผู้่านช่้องที่าง

ออนไลน ์Facebook & YouTube : SET Thailand

E-MAGAZINE วารสาร T IA  เดืือนกุุมภาพัันธ์์  2566 |   5

  ต้ลาดืห่ลักทำรััพิย์แห่่งปรัะเทำศัไทำย จึดัืสุัมมนา “SET Sustainability Forum”                 

ปรัะจำำาปี 2566 ในวนัพัธุ์ท่ี่� 15 กุมุภาพันัธ์์ ท่ี่�ผู้า่นมา โดืยผู้้ �เช่้�ยวช้าญจึากุภาคสุ่วนต่่างๆ 

เจึาะป็รีะเดืน็แนวโน�มดื�านความยั�งยนื (ESG Trends) ท่ี่�สุำาคญั และสุ่งผู้ลกุรีะที่บ            

ต่่อกุารีกุำาห่นดืทิี่ศที่างธุ์รีกิุจึ กุารีบริีห่ารีความเสุ่�ยง และกุารีลงทุี่น

  งานสุัมมนา “SET Sustainability Forum” จึัดืขึ� น โดืยม่นายปรัะสารั                                                 

ไต้รัรััต้น์วรักล้ ป็รีะธ์านกุรีรีมกุารี ต่ลาดืห่ลกัุที่รัีพัยแ์ห่่งป็รีะเที่ศไที่ย กุล่าวป็าฐกุถัา

พัิเศษ “Sustainability Transformation – the Real Test for Leadership” พัรี�อมดื�วย

ผู้้ �เช่้�ยวช้าญดื�าน ESG ร่ีวมแลกุเป็ล่�ยนมุมมองและช่้� ถึัง ESG Trends ท่ี่�สุำาคญั ดืงัน่�

กุารีป็รัีบต่วัของภาครัีฐในมิติ่สิุ�งแวดืล�อม สืุบเนื�องจึากุป็รีะชุ้ม COP26/COP27           

ท่ี่�สุ่งผู้ลต่่อภาคธุ์รีกิุจึในป็รีะเที่ศไที่ย โดืยเฉ้พัาะดื�านกุฎเกุณ์ฑ์ต่์่าง ๆ ซึึ่� งเป็็นที่ั�ง                   

ความเสุ่�ยงและโอกุาสุของธุ์รีกิุจึ

  ป็รีะเดื็นดื�านสิุที่ธิ์มนุษยช้น ต่ลอดืที่ั�งห่่วงโซ่ึ่คุณ์ค่า ท่ี่�ที่ั�วโลกุให่�ความสุำาคญั                 

เพัิ�มขึ�นอยา่งมากุ

  ความสุำาคญัของข�อม้ล ESG ต่่อผู้้ �ลงทุี่น ซึึ่� งเป็็นปั็จึจึยักุำาห่นดืกุลยทุี่ธ์์กุารีลงทุี่น  

ของผู้้ �ลงทุี่นที่ั�วโลกุ

  ความเสุ่�ยงดื�าน ESG ท่ี่�ผู้้ �นำาทุี่กุภาคสุ่วนควรีร้ี�และให่�ความสุำาคญั ซึึ่� งครีอบคลุม            

ถึังกุารีป็รัีบต่วัของธุ์รีกิุจึ บที่บาที่ของคณ์ะกุรีรีมกุารี กุารีนำาเครืี�องมือมาใช้�ป็รีะเมิน

ความเสุ่�ยง รีวมถึังมุมมองจึากุผู้้ �ลงทุี่นสุถัาบนั

  ที่ั� งน่�  นายป็รีะสุารี ไต่รีรัีต่น์วรีกุุล ป็รีะธ์านกุรีรีมกุารี ต่ลาดืห่ลักุที่รัีพัย ์                                  

แห่่งป็รีะเที่ศไที่ย เปิ็ดืเผู้ยว่า ป่็ 2566 เป็็นป่็ท่ี่�ภาคธุ์รีกิุจึไที่ยต่�องกุารีภาวะผู้้ �นำา                     

มากุท่ี่�สุุดื เนื�องจึากุปั็ญห่าดื�านเศรีษฐกิุจึ สุงัคม และสิุ�งแวดืล�อมรุีนแรีงซึ่บัซึ่�อนยิ�ง

ขึ�น สุ่งผู้ลกุรีะที่บต่่อเนื�องและใกุล�ต่วัเข�ามาทุี่กุท่ี่ อยา่งไรีกุต็่าม ไที่ยยงัม่ศกัุยภาพั

และข�อไดื�เป็ร่ียบ ห่ากุไม่เร่ีงป็รัีบต่วัจึะเสุ่ยโอกุาสุและข่ดืความสุามารีถัในกุารี

แข่งขันในท่ี่�สุุดื ท่ี่�สุำาคัญ ปั็จึจึัยความสุำาเร็ีจึในกุารีเป็ล่�ยนผู้่านสุ่้ความยั�งยืน                            

ให่�ที่นัเวลา คือ ผู้้ �นำาองคก์ุรีต่�องเป็็นผู้้ �นำาท่ี่�มององคร์ีวม คือ ที่ั�ง E, S และ G ผู้้ �นำาท่ี่�

พัรี�อมลงมือที่ำาสุามารีถันำาพัาองค์กุรีเร่ียนร้ี�เท่ี่าที่นัโลกุ และสุามารีถัที่ำางานกุบั                      

ทุี่กุฝ่้าย เพืั�อสุานพัลงัพัลิกุสุถัานกุารีณ์์ห่รืีอสุรี�างผู้ลกุรีะที่บเชิ้งบวกุอยา่งเป็็นร้ีป็ธ์รีรีม

ติลทุ. ร่ัวมกัับพัินธิมิติรั 
เ ปิ์ดเทุรันด์ ปี์  66 
ชี�  4  ปั์จำจัำยผิ้้บ ริัห้�รั
บจำ.ติ้อง ร้้ัด้ �นESG



    ต่ามท่ี่�รัีฐบาลไดื�ป็รีะกุาศแผู้นย้ทำธศัาสต้ร์ัแห่่งชัาต้ ิ โดืยให่�ความสุำาคญั

กุับกุารีพัฒันาป็รีะเที่ศดื�วยกุารีใช้�โมเดืลเศรีษฐกิุจึท่ี่� เร่ียกุว่า “BCG”                        

ซึึ่� งเป็็นกุารีพัฒันา 3 เศรีษฐกิุจึ คือ เศัรัษัฐกิจำชีัวภัาพิ (Bioeconomy) 

เศัรัษัฐกจิำห่ม้นเวยีน (Circular Economy) และเศัรัษัฐกจิำสีเขยีว (Green 

Economy)  ซึึ่�งจึากุข�อม้ลในเวบ็ไซึ่ต่ข์องสุำานกัุงานพัฒันาวทิี่ยาศาสุต่ร์ีและ

เที่คโนโลยแ่ห่่งช้าติ่ (สุวที่ช้.) กุรีะที่รีวงกุารีอุดืมศึกุษา วิที่ยาศาสุต่ร์ี วิจึยั

และนวตั่กุรีรีม (อว.) https://www.bcg.in.th/bcg-action-plan/ ไดื�แสุดืงถึัง 

แผู้นป็ฏิบติั่กุารีดื�านกุารีขบัเคลื�อนกุารีพัฒันาป็รีะเที่ศไที่ย ดื�วยโมเดืล

เศรีษฐกิุจึ BCG พั.ศ. 2564-2570    ในสุาขาต่่างๆ  ไดื�แกุ่

1 BCG สุาขาเกุษต่รี

2 BCG สุาขาเครืี�องมือแพัที่ย ์

3 BCG สุาขาท่ี่องเท่ี่�ยวและเศรีษฐกิุจึสุรี�างสุรีรีค์

4 BCG สุาขาพัลงังาน

5 BCG สุาขายาและวคัซ่ึ่น

6 BCG สุาขาเศรีษฐกิุจึห่มุนเวย่น

7 BCG สุาขาอาห่ารี
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BCG กัับ ESG ดีกัับนักัลงทุุนอย่�งไรั
โดืย พัรรณ้  วรวุฒิิจงสถิตั

    จึากุภาพัต่วัอยา่ง ห่นึ�งใน BCG สาขาท่ำองเทำี�ยวและเศัรัษัฐกจิำสรั�างสรัรัค์

ในเวบ็ไซึ่ต่ด์ืงักุล่าว แสุดืงให่�เห็่นถึังการัขับเคลื�อนปรัะเทำศัไปส่้การัเป็น

ศ้ันย์กลางการัท่ำองเทำี�ยวเชิังการัแพิทำย์และส้ขภัาพิ จึะเห็่นไดื�วา่จึะต่�องม่

กุารีลงทุี่นที่ั�งโครีงสุรี�างพืั�นฐานและกุลไกุท่ี่�สุำาคญัเพืั�อให่�กุารีขบัเคลื�อน

ดืงักุล่าวป็รีะสุบผู้ลสุำาเร็ีจึ



     นอกุจึากุน่�  ท่ี่านผู้้ �อ่านสุามารีถัเข�าไป็ในเวบ็ไซึ่ต่ด์ืงักุล่าว

เพืั�อด้ืรีายละเอ่ยดืในกุารีขบัเคลื�อนแต่่ละดื�าน โดืยจึะม่รีาย

ละเอ่ยดืของโครีงกุารีต่วัอยา่ง โครีงกุารีท่ี่�รัีฐจึะสุนบัสุนุน 

ผู้ลกัุดืนัให่�เกิุดืกุารีพัฒันาให่�สุอดืคล�อง เชื้�อมโยงกุนั เพัื�อ

กุารีพัฒันาอยา่งย ั�งยืน ที่ั�งในดื�านองคค์วามร้ี� นวตั่กุรีรีม

และเที่คโนโลยสุ่มยัให่ม่  เพัื�อเพัิ�มป็รีะสิุที่ธิ์ภาพั คุณ์ภาพั

ของกุารีผู้ลิต่ กุารีแข่งขนั 

   ในขณีะเดืยีวกนักค็ำานึงถืงึความเพิยีงพิอของทำรััพิยากรั

ทำี�มอีย่้ การัใชั�ทำรััพิยากรัอย่างมปีรัะสิทำธิภัาพิ คำานึงถืงึผู้ล  

กรัะทำบในสังคมและสิ�งแวดืล�อมดื�วย 

   และแน่นอนวา่ในกุารีสุนบัสุนุนผู้ลกัุดืนัดืงักุล่าว ยอ่ม

ต่�องม่งบป็รีะมาณ์จึากุภาครัีฐ ห่รืีออาศยัความร่ีวมมือ

รีะห่ว่างภาครัีฐกุับภาคเอกุช้นท่ี่�ม่ความพัรี�อมในกุารี                 

ขับ เคลื� อน จึะที่ำาให่� เ กิุดืกุารีลงทุี่น กุารีป็รัีบป็รุีง

เป็ล่�ยนแป็ลงไป็สุ่้สิุ�งท่ี่�ด่ืขึ�นในอนาคต่

   ห่ากธ้รักจิำใดือย่้ในเกณีฑ์์ทำี�มคีวามพิรั�อม มโีอกาสทำี�จำะ

ดืำาเนินการัไปก่อนใครั ก็ย่อมไดื� เปรีัยบในการัแข่งขัน

ทำางการัค�าอย่างแน่นอน และผู้ลปรัะโยชัน์ส้ดืทำ�ายกไ็ดื�กบั

นักลงท้ำนในกจิำการันั�น ๆ 
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     ในขณ์ะเด่ืยวกุนั ต้ลาดืห่ลกัทำรััพิย์แห่่งปรัะเทำศัไทำยกุไ็ดื�ให่�ความสุำาคญักุบักุารีดืำาเนินธุ์รีกิุจึ

โดืยคำานึงถึัง สิ�งแวดืล�อม (Environmenal) สังคม (Social) และบรัรัษัทัำภับิาล (Governance) 

ห่รืีอ ESG เพืั�อให่�กุารีดืำาเนินงานของธุ์รีกิุจึเป็็นไป็อย่างย ั�งยืน โดืยมีกฎเกณีฑ์์ให่�บริัษััทำ                  

จำดืทำะเบียนต้�องมีการัรัายงานเกี�ยวกับการัพิัฒนาเพืิ�อความยั�งยืน โดืยให่�กุล่าวถึังกุารี                     

ขบัเคลื�อนธุ์รีกิุจึเพัื�อความยั�งยนื  กุารีรีายงานเกุ่�ยวกุบันโยบายและเป็�าห่มายกุารีจึดัืกุารีดื�าน

ความยั�งยนื กุารีจึดัืกุารีผู้ลกุรีะที่บต่่อผู้้ �ม่สุ่วนไดื�เสุ่ยในห่่วงโซ่ึ่คุณ์ค่าของธุ์รีกิุจึ  กุารีจึดัืกุารี

ดื�านความยั�งยืนในมิติ่สิุ�งแวดืล�อมและกุารีจึดัืกุารีความยั�งยืนในมิติ่สุังคม ในกุารีรัายงาน 

56-1 One Report ปรัะจำำาปี  

      ซึึ่�งกุารีจึดัืกุารีเกุ่�ยวกุบั ESG จึะวา่ไป็แล�วกุคื็อสุ่วนห่นึ�งห่รืีอสิุ�งท่ี่�สุอดืคล�องกุบัยทุี่ธ์ศาสุต่ร์ี

ช้าติ่ BCG นั�นเอง และเป็็นสิุ�งท่ี่�จึะนำาพัาไป็สุ่้ความยั�งยนือยา่งแที่�จึริีง นกัุลงทุี่นในต่ลาดืฯ กุ็

ที่รีาบถึังป็รีะโยช้นท่์ี่�จึะไดื�รัีบจึากุหุ่�นย ั�งยนืเป็็นอยา่งด่ืแล�ว  สิุ�งเห่ล่าน่�จึะผู้ลกัุดืนัให่�เกิุดืเป็็น

ร้ีป็ธ์รีรีมของความยั�งยนืของธุ์รีกิุจึมากุยิ�งขึ�น

   ดังันั�นนับจากปีี 2566 เป็ีนต้้นไปี นักลงทุนจะได้ัรัับทรัาบข้้อมููลเหล่านี�จากการัรัาย่งาน   

ข้องบริัษััทจดัทะเบีย่นในต้ลาดัหลักทรััพย์่ฯ ซ่ึ่�งจะทำาให้ว้ิเครัาะห์ได้ัว่้าแต่้ละกิจการัได้ัให้

คว้ามูสำำาคญักบัการัจดััการัในเร่ั�อง BCG-ESG ดัแีค่ไหน อย่่างไรั 

   ที่ั�งน่� กุารีจึดัืกุารีต่ามนโยบายเห่ล่าน่�ล�วนแล�วแต่่สุ่งผู้ลด่ืต่่อกุารีดืำาเนินงานของธุ์รีกิุจึเอง             

เป็็นอยา่งมากุ เพัรีาะนอกุจึากุจึะสุามารีถัแข่งขนัในต่ลาดืโลกุไดื�แล�ว ยงัสุ่งเสุริีมให่�องคก์ุรี

เกิุดืป็รีะสิุที่ธิ์ภาพั ไดื�ป็รีะสิุที่ธิ์ผู้ลในกุารีดืำาเนินงานมากุยิ�งขึ�น นำาพัาไป็สุ่้กุารีเป็็นหุ่�นย ั�งยนื

ในลำาดืบัต่่อไป็ กุ่อให่�เกิุดืม้ลค่าเพัิ�มกุบัองคก์ุรีและนกัุลงทุี่นในท่ี่�สุุดื

28 กุมุภาพันัธ์์ 2566



       

   นายอาคม เต้ิมพิิทำยาไพิสิฐ รัีฐมนต่ร่ีว่ากุารีกุรีะที่รีวงกุารีคลงั                         

เปิ็ดืเผู้ยวา่ เมื�อวนัองัคารีท่ี่� 31 มกุรีาคม 2566 คณ์ะรัีฐมนต่ร่ีไดื�รัีบที่รีาบ

แผู้นพัฒันาต่ลาดืทุี่นไที่ย ฉ้บบัท่ี่� 4 (พั.ศ. 2565 – 2570) (แผู้นพัฒันา

ต่ลาดืทุี่นฯ ฉ้บบัท่ี่� 4) ต่ามท่ี่�กุรีะที่รีวงกุารีคลงัเสุนอ ซึึ่�งม่สุารีะสุำาคญั 

สุรุีป็ไดื� ดืงัน่�

       แผู้นพัฒันาต่ลาดืทุี่นไที่ย ฉ้บบัท่ี่� 3 (พั.ศ. 2560 – 2564) (แผู้นพัฒันา

ต่ลาดืทุี่นฯ ฉ้บบัท่ี่� 3) ไดื�สิุ�นสุุดืลงในป่็ 2564 สุำานกัุงานคณ์ะกุรีรีมกุารี

กุำากุบัห่ลกัุที่รัีพัยแ์ละต่ลาดืห่ลกัุที่รัีพัยจึ์ึงไดื�แต่่งต่ั�งคณ์ะที่ำางานจึดัืที่ำา

แผู้นพัฒันาต่ลาดืทุี่นไที่ย (คณ์ะที่ำางานฯ) เพืั�อดืำาเนินกุารีจึดัืที่ำาแผู้น

พัฒันาต่ลาดืทุี่นฯ ฉ้บบัท่ี่� 4 ซึึ่� งคณ์ะที่ำางานฯ ไดื�ป็รีะชุ้มห่ารืีอ รีวมที่ั�ง

ไดื�พัจิึารีณ์ารัีบฟัังความเห็่นจึากุห่น่วยงานท่ี่�เกุ่�ยวข�องอยา่งต่่อเนื�องเพืั�อ

จึดัืที่ำาห่ลกัุกุารีของร่ีางแผู้นพัฒันาต่ลาดืทุี่นฯ ฉ้บบัท่ี่� 4 และต่่อมา  

กุรีะที่รีวงกุารีคลังไดื�นำาเสุนอร่ีางห่ลักุกุารีกุารีจึัดืที่ำาแผู้นพัฒันา                

ต่ลาดืทุี่นฯ ฉ้บบัท่ี่� 4 เสุนอต่่อคณ์ะรัีฐมนต่ร่ีเพืั�อที่รีาบในครีาวเด่ืยวกุบั

กุารีรีายงานสุรุีป็ผู้ลกุารีดืำาเนินกุารีภายใต่�แผู้นพัฒันาต่ลาดืทุี่นฯ ฉ้บบั

ท่ี่�  3  ซึึ่� ง ค ณ์ ะ รัี ฐ ม น ต่ ร่ี ไ ดื� ม่ ม ติ่ รัี บ ที่ รี า บ เ รืี� อ ง ดืัง กุ ล่ า ว แ ล�ว                                                  

เมื�อวนัท่ี่� 5 ตุ่ลาคม 2565

   แผู้นพัฒันาต่ลาดืทุี่นฯ ฉ้บบัท่ี่� 4 ม่พัฒันากุารีท่ี่�สุานต่่อจึากุแผู้น   

พัฒันาต่ลาดืทุี่นฯ ฉ้บบัท่ี่� 3 โดืยคำานึงถึังปั็จึจึยัความที่�าที่ายและทิี่ศที่าง

กุารีเป็ล่� ยนแป็ลงท่ี่�สุำาคัญของสุภาวกุารีณ์์ที่างเศรีษฐกิุจึโลกุ                         

(Mega Trends) ท่ี่�สุ่งผู้ลกุรีะที่บต่่อต่ลาดืทุี่นในห่ลายดื�านท่ี่�สุำาคญั อาทิี่ 

ความกุ�าวห่น�าที่างเที่คโนโลย ่กุารีเป็ล่�ยนแป็ลงสุภาพัภ้มิอากุาศ สุงัคม

สุ้งวยั ภ้มิรัีฐศาสุต่ร์ี กุารีเป็ล่�ยนแป็ลงพัฤติ่กุรีรีมของคนรุ่ีนให่ม่ เป็็นต่�น 

รีวมที่ั�งมุ่งเน�นกุารีสุรี�างภ้มิที่ศัน์ของภาคต่ลาดืทุี่นไที่ย ในอนาคต่ให่�

ต่อบสุนองเป็�าห่มายกุารีขบัเคลื�อนใน 7 ดื�าน ไดื�แกุ่ 
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แผินพัิฒน�ติล�ดทุุนไทุย ฉบับทุี� 4
5 ยุทุธิศิ�ติร์ัสำ�คัญ ปี์ 2565 – 2570

  1) ความยั�งยืนของรีะบบเศรีษฐกิุจึและกุารีจึัดืสุรีรีเงินทุี่น                                

ภายในป็รีะเที่ศไดื�อยา่งเห่มาะสุม (Domestic Fund Mobilization) 

  2) กุารีเติ่บโต่เชิ้งคุณ์ภาพั (Quality Growth) และกุารีสุ่งเสุริีมให่�               

ทุี่กุภาคสุ่วนในต่ลาดืทุี่นป็รีะกุอบธุ์รีกิุจึอยา่งม่จึริียธ์รีรีม 

  3) กุารีให่�ความสุำาคัญกุับกุารีเข�าถึังต่ลาดืทุี่นของวิสุาห่กิุจึ                      

ขนาดืกุลางและขนาดืย่อมและวิสุาห่กิุจึเริี� มต่�น (Small  and                                        

Medium-size Enterprises: SMEs/Startup) และผู้้ �ลงทีุ่นรีายยอ่ยในกุารี

ใช้�ป็รีะโยช้นจ์ึากุต่ลาดืทุี่นมากุขึ�น 

   4) ต่ลาดืทุี่นสุามารีถับรีรีลุเป็�าห่มายท่ี่�ที่�าที่ายมากุขึ�น อาทิี่ ต่ำาแห่น่ง

ในรีะดืบัสุากุล กุารีเข�าถึังต่ลาดืทุี่นของผู้้ �รีะดืมทุี่นและผู้้ �ลงทุี่นเพืั�อกุารี

ใช้�ป็รีะโยช้นจ์ึากุต่ลาดืทุี่นไดื�มากุขึ�น เป็็นต่�น 

  5) กุารีใช้�ป็รีะโยช้น์จึากุดิืจิึที่ลัและกุารีใช้�ป็รีะโยช้น์จึากุข�อม้ล                 

ร่ีวมกุนั 

  6) ความสุอดืคล�องกุนั (Harmonization) รีะห่วา่งสิุนที่รัีพัยด์ืั�งเดิืม             

และสิุนที่รัีพัยดิ์ืจิึที่ลั รีวมถึังกุารีสุอดืป็รีะสุานและร่ีวมมือกุนัของ

ห่น่วยงานกุำากุบัด้ืแล (Cross-Discipline) 

   และ 7) สุาธ์ารีณ์ช้นม่ความเชื้�อมั�นต่่อต่ลาดืทุี่นไที่ย (Public                        

Trustworthiness)

    เพืั�อให่�แผู้นพัฒันาต่ลาดืทุี่นฯ ฉ้บบัท่ี่� 4 สุามารีถัพัฒันาภาคต่ลาดืทุี่น

ไที่ยไดื�อยา่งต่่อเนื�องจึากุแผู้นพัฒันาต่ลาดืทุี่นฯ ฉ้บบัท่ี่� 3 โดืยรีองรัีบ

ปั็จึจึัยความที่�าที่ายและโอกุาสุ รีวมที่ั� งต่อบสุนองเป็�าห่มายกุารี                        

ขบัเคลื�อนภ้มิที่ศันข์องภาคต่ลาดืทุี่นไที่ยที่ั�ง 7 ดื�านข�างต่�น แผู้นพัฒันา

ต่ลาดืทุี่นฯ ฉ้บบัท่ี่� 4 จึึงกุำาห่นดืวสิุยัที่ศันแ์ละพันัธ์กิุจึไว� ดืงัน่�
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   วสัิยทำศััน์ : ต่ลาดืทุี่น (กุำาลงั 4) เพัื�อกุารีพัลิกุฟืั� นที่างเศรีษฐกิุจึให่�เติ่บโต่อยา่ง

แข็งแรีง 1) “สุานต่่อ” ต่ลาดืทุี่นให่�เป็็นผู้้ �นำารีะดืับภ้มิภาค 2) “สุ่งเสุริีม”                             

ทุี่กุภาคสุ่วนให่�เติ่บโต่อย่างย ั�งยืน 3) “สุนับสุนุน” ทุี่กุภาคสุ่วนให่�ป็รัีบสุ่้

เศรีษฐกิุจึดิืจิึที่ลั และ 4) “เสุริีมสุรี�าง” ความอย้ด่่ืม่สุุขที่างกุารีเงินของป็รีะช้าช้น

   พินัธกจิำ : ไดื�แกุ่ 1) ต่ลาดืทุี่นเพัื�อกุารีแข่งขนัไดื� 2) ต่ลาดืทุี่นเพัื�อความยั�งยนื     

3) ต่ลาดืทุี่นดิืจิึที่ลั 4) ต่ลาดืทุี่นเพัื�อความอย้ด่่ืม่สุุขที่างกุารีเงิน และ 5) ต่ลาดืทุี่น

ท่ี่�ทุี่กุฝ่้ายไดื�ใช้�ป็รีะโยช้น/์เข�าถึังไดื�

   แผู้นพัฒันาต่ลาดืทุี่นฯ ฉ้บบัท่ี่� 4 ป็รีะกุอบดื�วย 5 ยทุี่ธ์ศาสุต่ร์ี โดืยแบ่งเป็็น 29 

แผู้นงาน เพัื�อรีองรัีบกุารีบรีรีลุวสิุยัที่ศันแ์ละพันัธ์กิุจึข�างต่�น ไดื�แกุ่

   ย้ทำธศัาสต้ร์ัทำี� 1 ต่ลาดืทุี่นเพัื�อกุารีแข่งขนัไดื� (Competitiveness) เป็็นกุารีเพัิ�ม

ศกัุยภาพัและข่ดืความสุามารีถัในกุารีแข่งขนัของทุี่กุภาคสุ่วนในต่ลาดืทุี่นไที่ย

และรีะบบเศรีษฐกิุจึ ป็รีะกุอบดื�วย 11 แผู้นงาน โดืยม่แผู้นงานท่ี่�สุำาคญั เช่้น              

กุารีแกุ�ไขพัรีะรีาช้บญัญติั่ห่ลกัุที่รัีพัยแ์ละต่ลาดืห่ลกัุที่รัีพัย ์พั.ศ. 2535 เป็็นต่�น

  ย้ทำธศัาสต้ร์ัทำี� 2 ต่ลาดืทุี่นท่ี่�เข�าถึังไดื� (Accessibility) เป็็นต่ลาดืทุี่นท่ี่�เอื�อให่�           

ทุี่กุภาคสุ่วนสุามารีถัเข�ามาใช้�ป็รีะโยช้น์ไดื� ป็รีะกุอบดื�วย 8 แผู้นงาน โดืยม่             

แผู้นงานท่ี่�สุำาคญั เช่้น กุารีสุนับสุนุนให่�กุลุ่มธุ์รีกิุจึเป็�าห่มายซึึ่� งเป็็นกุลุ่ม

อุต่สุาห่กุรีรีมให่ม่แห่่งอนาคต่ (New Economy) กุลุ่มธุ์รีกิุจึท่ี่�เน�นกุารีนำา

เที่คโนโลยแ่ละนวตั่กุรีรีมมาต่่อยอดื จึากุอุต่สุาห่กุรีรีมเดิืมเพัื�อให่�เติ่บโต่ต่่อไป็

ไดื�ในอนาคต่ (New S-curve) และกุลุ่มธุ์รีกิุจึดื�านเศรีษฐกิุจึช่้วภาพั เศรีษฐกิุจึ

ห่มุนเว่ยน และเศรีษฐกิุจึสุ่เข่ยว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) กุารี

รีะดืมทุี่นผู้า่น LiVE Exchange ซึึ่� งเป็็นต่ลาดืห่ลกัุที่รัีพัยส์ุำาห่รัีบ SMEs และ 

Startup เป็็นต่�น

   ย้ทำธศัาสต้ร์ัทำี� 3 ต่ลาดืทุี่นดิืจิึที่ลั (Digitalization) เป็็นกุารีสุ่งเสุริีม ป็รีะยกุุต่ ์

และใช้�เที่คโนโลย่และดิืจิึที่ลัในต่ลาดืทุี่น ป็รีะกุอบดื�วย 6 แผู้นงาน โดืยม่                 

แผู้นงานท่ี่�สุำาคญั เช่้น โครีงกุารี Digital Infrastructure (DIF) เพืั�อเป็็นโครีงสุรี�าง

พัื�นฐานกุลางในต่ลาดืทุี่น เป็็นต่�น

   ย้ทำธศัาสต้ร์ัทำี� 4 ต่ลาดืทุี่นเพืั�อความยั�งยนื (Sustainability) 

เป็็นกุารีมุ่งเน�นสุ่งเสุริีมความยั�งยืนของทุี่กุภาคสุ่วนท่ี่�

เกุ่�ยวข�องกุบัต่ลาดืทุี่นไที่ยและรีะบบเศรีษฐกิุจึในรีะยะยาว 

ป็รีะกุอบดื�วย 1 แผู้นงาน ไดื�แกุ่ มาต่รีกุารีสุ่งเสุริีม และ

พัฒันาให่�ต่ลาดืทุี่นไที่ยเติ่บโต่อยา่งย ั�งยนื (ESG)

  ย้ทำธศัาสต้ร์ัทำี� 5 ต่ลาดืทุี่นเพัื�อความอย้ด่่ืม่สุุขที่างกุารีเงิน 

(Financial well-being) เป็็นกุารีมุ่งเน�นสุรี�างผู้ลลพััธ์์

ที่างกุารีเงินท่ี่�ด่ื รีวมถึังกุารีสุรี�างโอกุาสุในกุารีลงทุี่น                  

โดืยม่กุารีบริีห่ารีความเสุ่�ยงอยา่งเห่มาะสุม ป็รีะกุอบดื�วย 

3 แผู้นงาน โดืยม่แผู้นงานท่ี่�สุำาคญั เช่้น กุารีพัฒันาที่กัุษะ

ที่างกุารีเงินของคนไที่ย (Financial Literacy) ภายใต่�               

แผู้นป็ฏิบัติ่กุารีดื�านกุารีพััฒนาที่ักุษะที่างกุารีเ งิน                         

พั.ศ. 2565 – 2570 กุารีป็รัีบป็รุีงพัรีะรีาช้บญัญติั่กุองทุี่น

สุำารีองเล่�ยงช่้พั พั.ศ. 2530 เป็็นต่�น

  แผู้นพัฒันาต่ลาดืทุี่นฯ ฉ้บบัท่ี่� 4 จึะม่บที่บาที่ในกุารี               

ผู้ลกัุดืนัยทุี่ธ์ศาสุต่ร์ีไป็สุ่้กุารีป็ฏิบติั่จึริีงผู้า่นความร่ีวมมือ

จึากุทุี่กุภาคสุ่วน อนัจึะสุ่งผู้ลให่�ต่ลาดืทุี่นไที่ยเป็็นกุลไกุใน

กุารีสุนบัสุนุนกุารีเติ่บโต่ที่างเศรีษฐกิุจึอยา่งม่คุณ์ภาพัและ

สุมดุืล รีวมที่ั�งม่สุ่วนช่้วยรัีกุษากุารีเติ่บโต่และสุรี�างกุารี

เติ่บโต่ร้ีป็แบบให่ม่ (New Growth) จึากุกุลุ่มอุต่สุาห่กุรีรีม

เป็� าห่มาย สุ่งเสุริีมความยั�งยืนและเศรีษฐกิุจึดิืจิึที่ัล                      

เป็็นแห่ล่งสุะสุมความมั�งคั�ง (Wealth) ให่�แกุ่ผู้้ �ร่ีวมต่ลาดื 

และม่ความยดืืห่ยุน่ต่่อความเสุ่�ยงและภยัคุกุคาม
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กั.ล .ติ .  พิร้ัอมรัับแผินพัิฒน�ติล�ดทุุนฯ#4
ให้้ เ ป็์นกัลไกัสำ � คัญข้ับ เคล่� อนเศิรัษฐกัิจำไทุย
  สำานักงานคณีะกรัรัมการักำากับห่ลักทำรััพิย์และต้ลาดืห่ลักทำรััพิย์ (กุ.ล.ต่.)                  

พัรี�อมเดิืนห่น�ารัีบแผู้นพัฒันาต่ลาดืทุี่นไที่ย ฉ้บบัท่ี่� 4 (ป่็ 2565-2570) เพืั�อให่�                 

ต่ลาดืทุี่นไที่ยเป็็นกุลไกุสุำาคญัในกุารีขบัเคลื�อนเศรีษฐกิุจึของป็รีะเที่ศ ซึึ่�งสุะที่�อน

ให่�เห็่นถึังเป็�าห่มาย (Key results) 5 ดื�าน ต่ามแผู้นยทุี่ธ์ศาสุต่ร์ี กุ.ล.ต่. ป่็ 2566-2568

  ต่ามท่ี่�คณ์ะรัีฐมนต่ร่ีไดื�รัีบที่รีาบแผู้นพััฒนาต่ลาดืทุี่นไที่ย ฉ้บับท่ี่�  4                                              

(ป่็ 2565-2570) เมื�อวนัองัคารีท่ี่� 31 มกุรีาคม 2566 โดืยม่ 5 ยทุี่ธ์ศาสุต่ร์ีสุำาคญั                   

ในกุารีขบัเคลื�อนต่ลาดืทุี่นไที่ยให่�เติ่บโต่และเป็็นกุลไกุสุำาคญัในกุารีขบัเคลื�อนของ

เศรีษฐกิุจึของป็รีะเที่ศ (อ่านรีายละเอ่ยดืแผู้นพัฒันาต่ลาดืทุี่นไที่ย ห่น�า 8 – 9)

  กุ.ล.ต่. ในฐานะห่น่วยงานท่ี่�ไดื�รัีบมอบห่มายให่�ดืำาเนินกุารีจึดัืที่ำาแผู้นพัฒันา            

ต่ลาดืทุี่นไที่ย ฉ้บบัท่ี่� 4 (ป่็ 2565-2570)ร่ีวมกุบัผู้้ �ท่ี่�เกุ่�ยวข�องในต่ลาดืทุี่น ม่บที่บาที่

เป็็นสุ่วนห่นึ� งในกุารีช่้วยพัฒันาต่ลาดืทุี่นไที่ยให่�เติ่บโต่ ซึึ่� งเป็็นเสุาห่ลกัุในกุารี                    

ขบัเคลื�อนเศรีษฐกิุจึไที่ยให่�รุีดืไป็ข�างห่น�า สุอดืรัีบกุบันโยบายที่างเศรีษฐกิุจึของ

ป็รีะเที่ศ กุ.ล.ต่. จึึงพัรี�อมป็ฏิบติั่ต่ามทิี่ศที่างยทุี่ธ์ศาสุต่ร์ีของแผู้นฉ้บบัดืงักุล่าว โดืย

สุะที่�อนอย้ใ่นแผู้นยทุี่ธ์ศาสุต่ร์ี กุ.ล.ต่. ป่็ 2566-2568 ท่ี่�มุ่งเป็�าให่�ต่ลาดืทุี่นไที่ยม่

โอกุาสุและสุามารีถัรัีบมือกุบัความที่�าที่ายจึากุสุถัานกุารีณ์์ปั็จึจุึบนัและแนวโน�ม

กุารีเป็ล่�ยนแป็ลงสุำาคญัท่ี่�เกิุดืขึ�นอย่างรีวดืเร็ีวและม่ผู้ลกุรีะที่บต่่อภาคกุารีเงิน                 

กุารีลงทุี่นมากุยิ�งขึ�น รีวมถึังสุานต่่อกุารีดืำาเนินกุารีท่ี่� กุ.ล.ต่. ไดื�พัฒันาต่่อยอดืให่�

ต่ลาดืทุี่นไที่ยขบัเคลื�อนไป็ในทิี่ศที่างท่ี่�เห่มาะสุมอยา่งต่่อเนื�อง

   สุำาห่รัีบแผู้นยทุี่ธ์ศาสุต่ร์ีของ กุ.ล.ต่. ป่็ 2566 – 2568 ม่เป็�าห่มายห่ลกัุ 5 ดื�าน ดืงัน่�

    (1) กุารีสุ่งเสุริีมต่ลาดืทุี่นให่�เป็็นกุลไกุสุำาคญัในกุารีสุ่งเสุริีมโครีงสุรี�างเศรีษฐกิุจึ

ไที่ยให่�เข�มแขง็ โดืยสุรี�างรีะบบนิเวศให่�เอื�ออำานวยต่่อกุารีรีะดืมทุี่นของกุลุ่มธุ์รีกิุจึ

เป็�าห่มาย อาทิี่ กุลุ่มวิสุาห่กิุจึขนาดืกุลางและขนาดืยอ่ม (SMEs) กุลุ่มเศรีษฐกิุจึ

ช่้วภาพั เศรีษฐกิุจึห่มุนเว่ยน และเศรีษฐกิุจึสุ่เข่ยว (BCG) กุลุ่มอุต่สุาห่กุรีรีม                    

เป็�าห่มายให่ม่ (S-curve) และธุ์รีกิุจึสุ่งเสุริีม Soft Power*

   (2) กุารีเป็็นต่ลาดืทุี่นดิืจิึที่ลัเพัื�อสุ่งเสุริีมศกัุยภาพัที่างเศรีษฐกิุจึของป็รีะเที่ศ โดืย

กุารีพัฒันารีะบบนิเวศ เที่คโนโลยแ่ละนวตั่กุรีรีมเพืั�อรีองรัีบกุารีแข่งขนั รีวมถึัง

กุารีนำาเที่คโนโลยม่าใช้�ในกุารีพัฒันาและกุำากุบัด้ืแลต่ลาดืทุี่น และกุารียกุรีะดืบักุารี

กุำากุบัด้ืแลความป็ลอดืภยัที่างไซึ่เบอร์ี

  (3) กุารียกุรีะดืบัศกัุยภาพัให่�เป็็นต่ลาดืทุี่นเพืั�อความยั�งยนื (Sustainable 

Capital Market) โดืยมุ่งเน�นกุารีเสุริีมสุรี�างความยั�งยืนให่�แกุ่บริีษทัี่ท่ี่�                 

รีะดืมทุี่นจึากุต่ลาดืทุี่น และผู้ลกัุดืนัให่�ต่ลาดืทุี่นเป็็นกุลไกุสุำาคญัในกุารี

บรีรีลุเป็�าห่มายกุารีพัฒันาท่ี่�ย ั�งยนืของป็รีะเที่ศ

  (4) กุารีเป็็นต่ลาดืทุี่นท่ี่�ม่กุารีพัฒันาและกุำากุบัสุอดืรัีบกุบัฉ้ากุที่ศัน์ท่ี่�

เป็ล่�ยนแป็ลงไป็ เพืั�อสุรี�างความน่าเชื้�อถืัอและเป็็นท่ี่�ยอมรัีบของผู้้ �ลงทุี่น               

โดืยกุำาห่นดืนโยบาย ทิี่ศที่างกุารีพัฒันาและกุำากุับผู้้ �ป็รีะกุอบธุ์รีกิุจึให่�                

สุอดืรัีบและเท่ี่าที่นัภ้มิที่ศัน์ (landscape) ท่ี่�เป็ล่�ยนไป็ รีวมถึังเสุริีมสุรี�าง             

ความร่ีวมมือกุบัห่น่วยงานกุำากุบัด้ืแลต่่างป็รีะเที่ศในกุารียกุรีะดืบัความ 

เชื้�อมโยงและสุ่งเสุริีมผู้ลิต่ภณั์ฑ์ท์ี่างกุารีเงินข�ามกุนั

  (5) กุารีสุนับสุนุนให่�ต่ลาดืทุี่นเป็็นแห่ล่งสุะสุมความมั�งคั�งไดื�อย่าง              

เห่มาะสุม โดืยสุ่งเสุริีมให่�ผู้้ �ลงทุี่นม่ศกัุยภาพัในกุารีสุรี�างสุุขภาพัที่างกุารีเงิน

ท่ี่�ด่ื และสุนบัสุนุนให่�ป็รีะช้าช้นใช้�ต่ลาดืทุี่นเป็็นแห่ล่งสุะสุมความมั�งคั�ง            

ไดื�อยา่งเห่มาะสุม ดื�วยกุารีสุ่งเสุริีมให่�ไดื�รัีบความร้ี�ดื�านกุารีเงินกุารีลงทุี่น 

(financial literacy) รีวมถึังกุารีป็�องกุนัต่นเองจึากุกุารีถ้ักุห่ลอกุ รีวมถึัง              

ความร้ี�ความเข�าใจึดื�านเที่คโนโลยใ่นกุารีใช้�บริีกุารีดื�านต่ลาดืทุี่น

   ที่ั�งน่�  กุ.ล.ต่. ไดื�กุำาห่นดืให่�ม่แผู้นองคก์ุรีนวตั่กุรีรีม เพืั�อขบัเคลื�อนให่� กุ.ล.ต่. 

เป็็นองค์กุรีแห่่งนวตั่กุรีรีมท่ี่�ม่ข่ดืสุมรีรีถันะสุ้ง สุามารีถัให่�บริีกุารีท่ี่�                   

ต่อบโจึที่ย ์และเชื้�อถืัอไดื� ซึึ่�งเป็็นปั็จึจึยัสุำาคญัท่ี่�จึะช่้วยสุ่งเสุริีมกุารีขบัเคลื�อน

และผู้ลกัุดืนัภารีกิุจึให่�เกิุดืผู้ลสุมัฤที่ธิ์� และบรีรีลุเป็�าห่มายต่ามท่ี่�ต่ั�งไว�

  ห่มายเห่ตุ่ : * ธุ์รีกิุจึสุ่งเสุริีม Soft Power ห่มายถึัง ธุ์รีกิุจึท่ี่�สุ่งเสุริีม                   

ความเป็็นไที่ยผู้่านวฒันธ์รีรีม อาห่ารี และศิลป็ะแขนงต่่าง ๆ เป็็นต่�น                

โดืยรัีฐบาลไที่ยม่นโยบายสุ่งเสุริีมธุ์รีกิุจึท่ี่�ม่ศกัุยภาพั 5 กุลุ่ม (5F) ป็รีะกุอบ

ดื�วย อาห่ารี (Food) ภาพัยนต่ร์ี (Film) กุารีออกุแบบแฟัช้ั�นไที่ย (Fashion) 

ศิลป็ะป็�องกุนัต่วัแบบไที่ย (Fighting) และเที่ศกุาลป็รีะเพัณ่์ไที่ย (Festival)
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   สุมาชิ้กุช้มรีมอาสุาพิัที่กัุษสิ์ุที่ธิ์ผู้้ �ถืัอหุ่�น สุมาคมสุ่งเสุริีมผู้้ �ลงทุี่นไที่ย เข�าร่ีวมกิุจึกุรีรีม ต้ิดือาว้ธทำางปัญญา ครัั�งทำี� 1 ปรัะจำำาปี 2566                                      

ไดื�รัีบเกุ่ยรีติ่จึากุ ค้ณีรััชัฎา อนันต้วรัาศิัลป์ – กุรีรีมกุารี สุมาคมสุ่งเสุริีมผู้้ �ลงทุี่นไที่ย มาแบ่งปั็นความร้ี�ในห่วัข�อ “ความเสี�ยง... เรัาเท่ำานั�นทำี� 

กำาชััย” เมื�อวนัพัฤห่สัุบด่ืท่ี่� 2 กุมุภาพันัธ์์ 2566 เวลา 14.00-16.00 น. ท่ี่�ผู้า่นมา ณ์ ห่�องป็รีะชุ้ม 601-602 ช้ั�น 6 อาคารี B ต่ลาดืห่ลกัุที่รัีพัย ์                       

แห่่งป็รีะเที่ศไที่ย

1. ติิดอ�วุธิทุ�งปั์ญญ� ครัั�งทุี� 1/2566 
“คว�มเสี�ยง... เรั�เทุ่�นั�นทุี� กัำ�ชัย”  

    สุมาชิ้กุช้มรีมอาสุาพัิที่กัุษสิ์ุที่ธิ์ผู้้ �ถืัอหุ่�น สุมาคมสุ่งเสุริีมผู้้ �ลงทุี่นไที่ย เข�าร่ีวมกิุจึกุรีรีม เต่ร่ียมความพัรี�อม “พิี�น�องอาสาฯ รัวมใจำ” ครัั�งทำี� 

5/2566 ไดื�รัีบเกุ่ยรีติ่จึากุ ดืรั.มานะ นิมติ้รัมงคล – เลขาธิ์กุารี องคก์ุรีต่่อต่�านคอร์ีรัีป็ช้ั�น  มาแบ่งปั็นความร้ี�ในห่วัข�อ “ดืงึต้�น รัาก ใบ ท้ำจำริัต้              

ในไทำย จำึงจำะสิ�นซื้าก” ณ์ ห่�องป็รีะชุ้ม 701 ช้ั�น 7 อาคารี B ต่ลาดืห่ลกัุที่รัีพัยแ์ห่่งป็รีะเที่ศไที่ย เมื�อวนัองัคารีท่ี่� 7 กุุมภาพันัธ์์ 2566 เวลา                      

14.00-16.00 น. ท่ี่�ผู้า่นมา

2. เติรีัยมคว�มพิร้ัอม “พีิ� น้องอ�ส�ฯ รัวมใจำ” ครัั�งทุี� 5/2566
“ดึงติ้น รั�กั ใบ ทุุจำริัติในไทุย จึำงจำะสิ�นซ�กั”  
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    สุมาชิ้กุช้มรีมอาสุาพัิที่กัุษสิ์ุที่ธิ์ผู้้ �ถืัอหุ่�น สุมาคมสุ่งเสุริีมผู้้ �ลงทุี่นไที่ย เข�าร่ีวมกิุจึกุรีรีม ต้ดิือาว้ธทำางปัญญา ครัั�งทำี� 2 ปรัะจำำาปี 2566 ผู้า่น               

ช่้องที่าง Microsoft Teams ต่ามวถ่ิัให่ม่ New Normal ของ Virtual Seminar ไดื�รัีบเกุ่ยรีติ่จึากุ ค้ณีมนรััฐ ผู้ด้ืงสิทำธิ� - กุรีรีมกุารีผู้้ �อ ำานวยกุารี 

บริีษทัี่ ห่ลกัุที่รัีพัยจ์ึดัืกุารีกุองทุี่น แลนดื ์ แอนดื ์ เฮ้�าส์ุ จึ ำากุดัื และ กุรีรีมกุารี สุมาคมสุ่งเสุริีมผู้้ �ลงทุี่นไที่ย , ค้ณีอน้วัฒน์ อิ�มแสงรััต้น์ -                              

รีองกุรีรีมกุารีผู้้ �อ ำานวยกุารี สุายกุารีต่ลาดืบริีษทัี่ ห่ลกัุที่รัีพัยจ์ึดัืกุารีกุองทุี่น แลนดื ์แอนดื ์ เฮ้�าส์ุ จึ ำากุดัื และค้ณีณีฐักวนิ เจำยีมโชัต้พิิฒันกล้ -                   

ผู้้ �อ ำานวยกุารี ฝ่้ายกุองทุี่นรีวมโครีงสุรี�างพัื�นฐานและอสุงัห่าริีมที่รัีพัย ์บริีษทัี่ ห่ลกัุที่รัีพัยจ์ึดัืกุารีกุองทุี่น แลนดื ์แอนดื ์เฮ้�าส์ุ จึำากุดัื มาแบ่งปั็น

ความร้ี�ในห่วัข�อ “เบื�องห่ลงั ความคาดืห่วงั ของผู้้�ถืือห่น่วย”  เมื�อวนัพัฤห่สัุบด่ืท่ี่� 9 กุมุภาพันัธ์์ 2566 เวลา 14.00-16.00 น. ท่ี่�ผู้า่นมา

3. ติิดอ�วุธิทุ�งปั์ญญ� ครัั�งทุี� 2/2566 
“เบ่�องห้ลัง คว�มค�ดห้วัง ข้องผิ้้ถื่อห้น่วย”  

   สุมาชิ้กุช้มรีมอาสุาพิัที่กัุษสิ์ุที่ธิ์ผู้้ �ถืัอหุ่�น สุมาคมสุ่งเสุริีมผู้้ �ลงทุี่นไที่ย เข�าร่ีวมกิุจึกุรีรีม ต้ิดือาว้ธทำางปัญญา ครัั�งทำี� 3 ปรัะจำำาปี 2566                                  

ไดื�รัีบเกุ่ยรีติ่จึากุ ค้ณีพิรัรัณี ี วรัว้ฒิจำงสถืติ้ - กุรีรีมกุารี สุมาคมสุ่งเสุริีมผู้้ �ลงทุี่นไที่ย และ ค้ณีส้พิจำน์ แก�วมณี ี - กุรีรีมกุารี สุมาคมสุ่งเสุริีม                      

ผู้้ �ลงทุี่นไที่ย มาแบ่งปั็นความร้ี�ในห่วัข�อ “ภัาษั ีและ กฎห่มาย ยากง่าย พิอกนั” เมื�อวนัพัฤห่สัุบด่ืท่ี่� 16 กุมุภาพันัธ์์ 2566 เวลา 14.00-16.00 น.                 

ท่ี่�ผู้า่นมา ณ์ ห่�องป็รีะชุ้ม 603 ช้ั�น 6 อาคารี B ต่ลาดืห่ลกัุที่รัีพัยแ์ห่่งป็รีะเที่ศไที่ย

4. ติิดอ�วุธิทุ�งปั์ญญ� ครัั�งทุี� 3/2566 
“ภ�ษี และ กัฎห้ม�ย ย�กัง่�ย พิอกััน”
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    สุมาชิ้กุช้มรีมอาสุาพิัที่กัุษสิ์ุที่ธิ์ผู้้ �ถืัอหุ่�น สุมาคมสุ่งเสุริีมผู้้ �ลงทุี่นไที่ย เข�ารัีบฟัังวสิุยัที่ศัน ์ ผู้้ �บริีห่ารีรีะดืบัสุ้ง โดืยม่ ห่ม่อมห่ลวงณีฐัสิทำธิ�                 

ดืศิักล้ - กุรีรีมกุารีผู้้ �อ ำานวยกุารีให่ญ่ และค้ณีจำกัรัสนิทำ กฤษัสอาดืใจำ - รีองกุรีรีมกุารีผู้้ �อ ำานวยกุารีให่ญ่ สุายบญัช่้และกุารีเงินกุลุ่มบริีษทัี่  บริีษทัี่ 

บริีกุารีเชื้�อเพัลิงกุารีบินกุรุีงเที่พั จึำากุดัื (มห่าช้น)-BAFS ให่�กุารีต่�อนรัีบ ณ์ สุถัาน่บริีกุารีจึดัืเกุ็บนำ�ามนัดือนเมือง เขต่ดือนเมือง กุรุีงเที่พัฯ                   

เมื�อวนัองัคารีท่ี่� 21 กุมุภาพันัธ์์ 2566 ท่ี่�ผู้า่นมา

5. อ�ส�ฯ Visit ครัั�งทุี� 1/2566 @BAFS

   สุมาชิ้กุช้มรีมอาสุาพิัที่กัุษสิ์ุที่ธิ์ผู้้ �ถืัอหุ่�น สุมาคมสุ่งเสุริีมผู้้ �ลงทุี่นไที่ย เข�าร่ีวมกิุจึกุรีรีม ต้ิดือาว้ธทำางปัญญา ครัั�งทำี� 4 ปรัะจำำาปี 2566                                   

ไดื�รัีบเกุ่ยรีติ่จึากุ คุณ์อริัยา ต้ิรัณีะปรัะกิจำ - รีองกุรีรีมกุารีผู้้ �จึดัืกุารี สุมาคมต่ลาดืต่รีาสุารีห่น่� ไที่ยมาแบ่งปั็นความร้ี�ในห่ัวข�อ “ห้่�นก้�  :                         

ดือกเบี�ยดื ี ร้ั� ว่า เสี�ยง แต่้ขอลอง” เมื�อวนัพัฤห่สัุบด่ืท่ี่� 23 กุมุภาพันัธ์์ 2566 เวลา 14.00-16.00 น. ท่ี่�ผู้า่นมา ณ์ ห่�องป็รีะชุ้ม 601-602 ช้ั�น 6                      

อาคารี B ต่ลาดืห่ลกัุที่รัีพัยแ์ห่่งป็รีะเที่ศไที่ย

6. ติิดอ�วุธิทุ�งปั์ญญ� ครัั�งทุี� 4/2566 
“หุ้้นก้้ั : ดอกัเบี�ยดี ร้้ัว่� เสี�ยง แติ่ข้อลอง”
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   สุมาชิ้กุช้มรีมอาสุาพิัที่กัุษสิ์ุที่ธิ์ผู้้ �ถืัอหุ่�น สุมาคมสุ่งเสุริีมผู้้ �ลงทุี่นไที่ย เข�าร่ีวมกิุจึกุรีรีม ต้ิดือาว้ธทำางปัญญา ครัั�งทำี� 5 ปรัะจำำาปี 2566                                   

ไดื�รัีบเกุ่ยรีติ่จึากุ ค้ณีช้ัต้ิเดืชั ชัย้ต้ิ - ป็รีะธ์านเจึ�าห่น�าท่ี่�บริีห่ารีดื�านกุารีเงิน และท่ี่มคอร์ีป็อเรีที่ไฟัแนนซ์ึ่เคท่ี่ซ่ึ่ ห่รืีอ บมจึ.บตั่รีกุรุีงไที่ย ,                     

ค้ณีรัจำนา อษ้ัยาพิรั - ผู้้ �บริีห่ารีสุ้งสุุดืฝ่้ายบญัช่้กุารีเงิน กุลุ่มงานบริีห่ารีกุารีเงิน และ ค้ณีธนรัรัณีพิ วรีัดืษิัฐกจิำ - ผู้้ �บริีห่ารีแผู้นกุวางแผู้นกุารีเงิน

และงบป็รีะมาณ์ กุลุ่มงานบริีห่ารีกุารีเงิน มาแบ่งปั็นความร้ี�ในห่วัข�อ “Finance for non-Finance ต้อน : ร้ั�จำกั เข�าใจำ งบฯ สถืาบันการัเงนิ”              

เมื�อวนัศุกุร์ีท่ี่� 24 กุมุภาพันัธ์์ 2566 เวลา 14.00-16.00 น. ท่ี่�ผู้า่นมา ณ์ ห่�องป็รีะชุ้ม 601-602 ช้ั�น 6 อาคารี B ต่ลาดืห่ลกัุที่รัีพัยแ์ห่่งป็รีะเที่ศไที่ย

7. ติิดอ�วุธิทุ�งปั์ญญ� ครัั�งทุี� 5/2566 
“Finance for non-Finance ติอน : ร้้ัจัำกั เข้้�ใจำ งบฯ 

สถื�บันกั�รัเงิน”

    สุมาชิ้กุช้มรีมอาสุาพิัที่กัุษสิ์ุที่ธิ์ผู้้ �ถืัอหุ่�น สุมาคมสุ่งเสุริีมผู้้ �ลงทุี่นไที่ย เข�าร่ีวมกิุจึกุรีรีม เต้รีัยมความพิรั�อม “พิี�น�องอาสาฯ รัวมใจำ”                                     

ครัั�งทำี� 6/2566 ไดื�รัีบเกุ่ยรีติ่จึากุ ค้ณีภ้ัวนารัถื ณี สงขลา - ป็รีะธ์านช้มรีมอาสุาพิัที่กัุษสิ์ุที่ธิ์ผู้้ �ถืัอหุ่�น สุมาคมสุ่งเสุริีมผู้้ �ลงทุี่นไที่ย และค้ณีอดืเิรัก 

พิพิิฒัน์ปัทำมา - รีองป็รีะธ์านช้มรีมอาสุาพิัที่กัุษสิ์ุที่ธิ์ผู้้ �ถืัอหุ่�น สุมาคมสุ่งเสุริีมผู้้ �ลงทุี่นไที่ย มาแบ่งปั็นความร้ี�ในห่วัข�อ “การัปรัะเมนิค้ณีภัาพิ

การัจำดัืปรัะช้ัมสามญัผู้้�ถืือห้่�น ปี 2566” ณ์ ห่�องป็รีะชุ้มเสุร่ี จิึนต่นเสุร่ี ช้ั�น 7 อาคารี B ต่ลาดืห่ลกัุที่รัีพัยแ์ห่่งป็รีะเที่ศไที่ย และผู้า่นช่้องที่าง 

Microsoft Teams ต่ามวถ่ิัให่ม่ New Normal ของ Virtual Seminar เมื�อวนัองัคารีท่ี่� 28 กุมุภาพันัธ์์ 2566 เวลา 14.00-16.00 น. ท่ี่�ผู้า่นมา

8. เติรีัยมคว�มพิร้ัอม “พีิ� น้องอ�ส�ฯ รัวมใจำ” ครัั�งทุี� 6/2566
“กั�รัป์รัะเมินคุณภ�พิกั�รัจัำดป์รัะชุมส�มัญผิ้้ถื่อหุ้้น ปี์ 2566” 



   ป็รีะเที่ศไที่ยกุำาลงัเข�าสุ่้ช่ัวงการัเลือกต้ั�ง ซึึ่� งคาดืวา่น่าจึะม่กุารีเลือกุต่ั�งไดื�ในเดืือน

พิฤษัภัาคม นกัุกุารีเมืองและพัรีรีคกุารีเมืองต่่างๆ เริี�มห่าเสุ่ยงและนำาเสุนอคำามั�นสุญัญา

ในดื�านต่่างๆ เพืั�อแข่งขนักุนัอยา่งมากุมาย ซึึ่� งสุ่วนให่ญ่จึะเป็็นคำามั�นสุัญญาในเรืี�อง

ปรัะชัานิยม เรืี�องจึะแจึกุอะไรี จึะให่�อะไรี ซึึ่� งแที่บจึะไม่ม่กุารีพัด้ืถึังเลยวา่แล�วจำะเอา

เงนิมาจำากไห่น และยงัไม่ค่อยมรีัายละเอยีดืของนโยบายในดื�านต่้างๆ ออกมา ห่วงัวา่

ในอนาคต่อนัใกุล� พัรีรีคกุารีเมืองต่่างๆ จึะเปิ็ดืเผู้ยรีายละเอ่ยดืของนโยบายในทุี่กุๆ 

ดื�านเพิั�มขึ�น ไม่เช่้นนั�นคำามั�นสัญญาทำี�พิยายามเสนอ ก็เห่มือนจำะเป็นเพิียงการั

โฆษัณีาชัวนเชืั�อลมๆ แล�งๆ เพืิ�อห่ลอกให่�คนห่ลงเชืั�อเท่ำานั�น

   ช่้วงกุารีเลือกุต่ั�งในครัี� งกุ่อนๆ พัรีรีคกุารีเมืองต่่างๆ กุเ็คยสุญัญาวา่จึะที่ำาอะไรีบ�าง 

ไว�อยา่งมากุมาย แต่่พัอไดื�รัีบกุารีเลือกุต่ั�งแล�ว นักการัเมืองและพิรัรัคการัเมืองทำำาต้าม

สัญญาทำี�เคยให่�ไว�แค่ไห่น ซึึ่� งค ำาต่อบจึากุสิุ�งท่ี่�เกิุดืขึ�นจึริีงคือ ที่ำาน�อยมากุ ท่ี่านสุามารีถั

เข�าไป็ด้ืรีายละเอ่ยดืไดื�จึากุ https://promisetracker.wevis.info ซึึ่� งจึะม่ข�อม้ล                                

ในรีายละเอ่ยดื ที่ั�งท่ี่�เป็็นรีายพัรีรีค และเป็็นรีายคำาสุญัญาเป็็นเรืี�องๆ ซึึ่�งจึะม่รีายละเอ่ยดื

ที่ั� งฝ่้ายพัรีรีครัีฐบาล ว่าพัอเป็็นรัีฐบาลแล�วที่ำาต่ามท่ี่�เคยสุัญญาไว�ห่รืีอไม่ และ                         

รีายละเอ่ยดืของฝ่้ายค�านซึึ่�งพัอไม่ไดื�เป็็นรัีฐบาลกุค็งที่ำาต่ามนโยบายท่ี่�สุญัญาไว�ไม่ไดื� 

แต่่ไดื�พัยายามผู้ลกัุดืนัห่รืีอพัยายามเสุนอต่่อสุภาในเรืี�องท่ี่�ไดื�เคยสุัญญาไว�ห่รืีอไม่                 

ลองเข�าไป็ด้ืแล�วจึะเห็่นภาพัไดื�ช้ดัืเจึนขึ�นครัีบ

   แต่่ถึังพัรีรีคกุารีเมืองจึะที่ำาต่ามสุัญญา กุ็ใช่้ว่าจึะด่ืเสุมอไป็ ผู้มไดื�เคยเข่ยนไป็ว่า 

นโยบายของพิรัรัคการัเมืองทำี�ไม่ไดื�มกีารัพิจิำารัณีาผู้ลกรัะทำบในดื�านต่้างๆ ให่�รัอบคอบ 

ห่ากพิยายามผู้ลกัดืนัเพืิ�อนำามาใชั�  กอ็าจำจำะก่อปัญห่าให่ญ่ห่ลวงต้ามมาต่้อไปในอนาคต้ 

เช่้นในกุรีณ่์ขององักุฤษท่ี่�เคยเล่าให่�ฟัังไป็แล�ว เมื�อต่�นป่็ กุม่็กุรีณ่์ของป็รีะเที่ศฝ้รัี�งเศสุ  

ซึึ่� งม่ป็รีะช้าช้นออกุมาป็รีะที่�วงต่ามที่�องถันนเป็็นล�านคน เนื�องจึากุรัีฐบาลปั็จึจุึบนั

พัยายามป็ฏิร้ีป็รีะบบบำานาญ โดืยกุารีผู้ลกัุดืนัให่�เพัิ�มอายเุกุษ่ยณ์ ปั็ญห่าน่� เกิุดืขึ�นจึากุ

กุารีป็รัีบลดือายเุกุษ่ยณ์จึากุ 65 ป่็ลงเห่ลือ 60 ป่็โดืยป็รีะธ์านาธิ์บด่ื Mitterand ในป่็ 1982 

เพืั�อสุรี�างคะแนนนิยม แต่่กุารีป็รัีบลดือายเุกุษ่ยณ์ในครัี� งนั�นที่ำาให่�เกิุดืปั็ญห่าต่ามมา

มากุมาย จึนถึังรีะดืบัท่ี่�รีะบบบำานาญของป็รีะเที่ศฝ้รัี�งเศสุอาจึล่มสุลายถั�าไม่ไดื�รัีบกุารี

แกุ�ไข รัีฐบาลปั็จึจุึบนัจึึงต่�องพัยายามเข�ามาแกุ�ไขปั็ญห่าท่ี่�เกิุดืจึากุนโยบายของ                    

นกัุกุารีเมืองในยคุกุ่อน ท่ี่ามกุลางกุารีป็รีะที่�วงของป็รีะช้าช้น

ใกัล้เล่อกัติั�งแล้ว เล่อกัพิรัรัคไห้นกัันดี? 
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    อนัท่ี่�จึริีงปัญห่าเงนิบำานาญ ห่รืีอเงนิออมเพืิ�อการัเกษัยีณีอาย้

ในป็รีะเที่ศไที่ย ม่มากุกุว่าในฝ้รัี�งเศสุมากุ เพัรีาะป็รีะเที่ศ               

ของเรีาม่เงินออมไม่เพ่ัยงพัอ ในขณ์ะท่ี่�ม่จึ ำานวนผู้้ �สุ้งอาย ุ               

เพิั�มขึ�นอยา่งรีวดืเร็ีวมากุ แต่่ท่ี่�ผู้า่นมาแที่บไม่เห็่นนกัุกุารีเมือง

ที่ำาอะไรีในเรืี�องน่�มากุนกัุ และป็รีะเที่ศไที่ยยงัม่ปั็ญห่าในดื�าน

อื�นๆ อย้อ่่กุมากุมาย อาทิี่ ปั็ญห่าโครีงสุรี�างและกุารีเติ่บโต่             

ที่างเศรีษฐกิุจึของป็รีะเที่ศ ปั็ญห่าคอร์ีรัีป็ช้ั�น ปั็ญห่าความ

เห่ลื�อมลำ�าที่างสุงัคมและที่างกุารีเงิน ปั็ญห่าความขดัืแย�งที่าง

สุังคม ฯลฯ ซึึ่� งกุารีศึกุษาและป็รีะเมินนโยบายในดื�านต่่างๆ 

ของพัรีรีคกุารีเมือง ต่ลอดืจึนกุารีป็รีะเมินกุารีรัีกุษาคำามั�น

สุัญญาของนักุกุารีเมืองว่าไดื�พัยายามที่ำาต่ามนโยบายท่ี่�ไดื�

โฆษณ์าไว�แค่ไห่น จึะที่ำาให่�พัวกุเรีาสุามารีถัแยกุแยะและเลือกุ

พัรีรีคกุารีเมืองท่ี่�เห่มาะสุมไดื�

  เพืั�อให่�คนไที่ยไดื�เห็่นภาพัรีวมและเห็่นรีายละเอ่ยดืในดื�าน

ต่่างๆ เพัิ�มมากุขึ�น สภัาธ้รักจิำต้ลาดืท้ำนไทำย ห่รืัอ FETCO ซึึ่� ง

สมาคมส่งเสริัมผู้้� ลงท้ำนไทำยเป็นสมาชิักผู้้� ร่ัวมก่อต้ั� งอย่้                       

ไดื�วางแผู้นท่ี่�จึะจึดัืให่�พัรีรีคกุารีเมืองต่่างๆ ไดื�มาแสุดืงวิสุัย

ที่ศัน์ในเรืี�องนโยบายขับเคลื�อนเศัรัษัฐกิจำและต้ลาดืท้ำนไทำย                          

ในวนัเสุาร์ีท่ี่� 25 ม่นาคม ท่ี่�จึะถึังน่�  ท่ี่�ห่อป็รีะชุ้ม อ. สุงัเวย่น 

อินที่รีวิช้ยั อาคารีต่ลาดืห่ลกัุที่รัีพัยแ์ห่่งป็รีะเที่ศไที่ย ซึึ่� งเมื�อ

ใกุล�วนัดืงักุล่าว คงม่รีายละเอ่ยดืเพิั�มเติ่มวา่ จึะม่กุารีเผู้ยแพัร่ี

ที่าง on-line ในช่้องที่างใดืดื�วยห่รืีอไม่ ซึึ่� งกุารีจึัดืแสุดืง                    

วสิุยัที่ศัน์ดืงักุล่าว คงจึะช่้วยให่�ข�อม้ลเพืั�อให่�พัวกุเรีาสุามารีถั

เลือกุนกัุกุารีเมืองและพัรีรีคกุารีเมืองท่ี่�เห่มาะสุมไดื�นะครัีบ

     สุุดท้้ายน้�ผู้ม่คงได้แต่้หว่งัว่่า การเลือกตั้�งในครั�งน้ �คงจึะท้ำาให้

ป็ระเท้ศไท้ยเป็ล้�ยนแป็ลงไป็ในท้างท้้�ด้ขึ �นบ้าง เอาใจึช่้ว่ยกัน

นะครับ

โดืย ยิ�งยง นิล่เสนา 
นายกุสมาคมส่งเสริมผู้้�ล่งทุนไทย




